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                                         Bőrdaganatok szűrésének biztosítása 
 
                     Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. szeptember  28-i ülésére 
  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A magyarországi halálozási statisztikákban kiemelt helyet foglalnak el a rosszindulatú 
daganatos megbetegedések, így többek között a bőrből kiinduló rosszindulatú daganatok.  
 
Ezek kiszűrése viszonylag könnyen megoldható, ezért már az elmúlt testületi ülésen is 
jeleztem, hogy nagyon fontosnak tartom a rosszindulatú bőrdaganatok időben történő 
felismerését lehetővé tevő szűrések megszervezését, amely biztosítja ezen daganatok 
várhatóan sikeres kezelését is. Ezek a daganatok ugyanis  jól felismerhetőek, a bőrön való 
elhelyezkedésükből eredően könnyen diagnosztizálhatóak, időben történő kezelésük pedig az 
esetek nagy részében teljes gyógyulást eredményez, így az időben történő felismerés életet 
menthet.  
 
Az egyik ilyen bőrből kiinduló daganat pl. a melanoma, amelyik egy igen rosszindulatú 
daganat, nagyon korán ad áttéteket, és ha ez a stádium bekövetkezik, az a beteg életébe 
kerülhet, a gyógyítása sajnos nagyon kétséges. Ezért mindent el kell követni annak érdekében, 
hogy még kezdeti állapotában kerüljön felismerésre és megfelelő kezelésre. 
 
A szervezett szűrést sajnos az állam nem finanszírozza, ezért a lakosságunk iránt érzett 
felelősségtől vezérelve az önkormányzatunknak kellene ezt a fontos feladatot felvállalnia. A 
lehetőség helyben adott, a feltételek biztosíthatóak. Ehhez szükséges egy szerződés 
megkötése bőrgyógyász szakorvossal, továbbá a szűréshez szükséges feltételek biztosítása.  
 
Ennek érdekében megkerestem Nábelek Annát, a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő 
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és Mezőfi Zoltánt, a 
Járóbeteg Szakellátó üzemeltetési koordinátorát, akik lelkesen támogatták az elképzelést, ami 
a szűrés feltételeinek biztosítását illeti. 
 
Ezután felvettem a kapcsolatot a Járóbeteg Szakrendelőben a bőrgyógyászati szakrendelést 
ellátó kolléganővel, aki a feladatot elvállalná, és havonta egy alkalommal megtartaná a 
szükséges szűrővizsgálatot az intézményben levő rendelőben. A szűréshez szükséges 
eszközök a doktornő tájékoztatása szerint rendelkezésre állnak, a helyiséget a Járóbeteg 
Szakrendelő a mellékelt Nyilatkozat alapján biztosítja a szűrés lebonyolításához. Havonta egy 
alkalommal lenne ilyen szűrővizsgálat, amelyen alkalmanként kb. 30 beteg szűrését tudná a 
doktornő elvégezni. 



Mindenképpen javaslom a szerződés megkötését, ezzel a szűrővizsgálatok folyamatos 
biztosítását a lakosság számára. A szűrővizsgálat az azt igénybevevő rétsági lakosok számára 
ingyenes lenne. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen, különös tekintettel az ügy fontosságára. 
 
 
 
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 17.                                             Dr. Szájbely Ernő 
                                                                                                 PVB elnök 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                            Dr. Varga Tibor 
                                                                                                   jegyző 
 
Határozati javaslat: 
 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a bőrdaganatok szűrésének biztosításáról készített 
előterjesztést, és azt támogatja. 
Az előterjesztéshez mellékelt, Dr. Ruzsa László Sándorné Dr. Eisler Anikó egyéni vállalkozó 
bőrgyógyász szakorvossal kötendő Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés  
aláírására. 
A szolgáltatás ellenértékét (4 hó x 60.000 Ft) a 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításakor át kell vezetni. 
 
 
Határidő:  2018. szeptember 28. 
 
Felelős:  Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 



 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Név: Rétság Város Önkormányzata 
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
Bankszámlaszám: 11741031-15451615 
Adószám: 15735492-2-12 
Képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről 
 
Név:  dr. Ruzsa László Sándorné Dr. Eisler Anikó 
Székhely:2660 Balassagyarmat, Tátra u.2/A. 
Bankszámlaszám: 10402771-50526778-85541009 
Adószám: 67142033-1-32 
Képviseli: Dr. Ruzsa László Sándorné Dr. Eisler Anikó bőrgyógyász szakorvos 
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
 
együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
A rétsági lakosság körében esetleg előforduló bőrdaganatok szűrése és az ezzel kapcsolatos szakorvosi 
feladatok ellátása a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. által, a Rétság, 
Laktanya út 5. szám alatt, térítésmentesen biztosított rendelőben, havonta egy alkalommal, pénteki 
napon, 13.30 - 16.30-ig  terjedő időpontban kell elvégezni. A szűrés a rétsági lakosok számára 
ingyenes. 
 
2. A szerződés időtartama 
A szerződés határozotlan időtartamra szól.. 
 
3. A Megbízott a jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladatok ellátását elvállalja azzal, hogy legjobb 
tudása szerint és az érvényes szakmai előírásoknak megfelelően jár el. 
 
4. A teljesítés egyéb feltételei 
A Megbízott a bőrdaganat szűréseken a szakorvosi feladatokat személyesen látja el. 
 
 
Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
A Megbízó részéről: 
Név: Dr. Szájbely Ernő 
Elérhetőség: +36 30/2634710 
E-mail: fogaszat@wnet.hu 
 
A Megbízott részéről: 
Név: dr. Ruzsa László Sándorné Dr. Eisler Anikó 
Elérhetőség: + 36 70/6346307 
 
Megbízott a Megbízó által kapcsolattartásra kijelölt személy által aláírt teljesítésigazolás birtokában 
jogosult az 5. pont szerinti megbízási díj számlázására. 
 
5. Megbízási díj 



Megbízó vállalja, hogy Megbízottnak alkalmanként bruttó 60.000 Ft ( azaz hatvanezer forint) 
megbízási díjat fizet ki, a teljesítést követő 15 napon belül, a Megbízott által megadott bankszámlára 
történő banki átutalással. A megbízási díj tartalmazza a Megbízott feladatellátása során felmerült 
költségeinek fedezetét, melyekről külön számla benyújtására nem jogosult. 
 
6. A jelen szerződés megszüntetése 
A Szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban, 15 napos határidővel bármikor megszüntethetik. 
A közös megegyezést tartalmazó megállapodásban a Felek rendelkeznek a jelen szerződés alapján 
egymással és bármely harmadik személyekkel szemben fennálló követeléseikről és tartozásaikról.  
Felek bármelyike jogosult a jelen szerződést írásban, 60 napos határidővel, bármikor felmondani. 
Felek bármelyike jogosult továbbá jelen szerződést – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
eseteken túlmenően – az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezte esetén azonnali hatállyal, írásban, 
indokolással felmondani (rendkívüli felmondás), amennyiben: 

- a másik fél súlyos szerződésszegést követ el; 
- a másik fél ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul. 

A rendkívüli felmondás jogának gyakorlása nem érinti a Felek szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb 
igényeit, különösen a kártérítéshez való jogot. 
 
7. Irányadó jog 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv 
megbízásokra vonatkozó rendelkezései, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat 
elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Jogvita esetére kikötik a Balassagyarmati 
Járásbíróság illetékességét. Minden a szerződés megkötése után felmerülő és a Felektől független 
olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek 
egymást tájékoztatni. 
 
8. Egyéb rendelkezések  
 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt tevékenységet a Megbízott 2018. szeptember 28. 
napjától kezdődően folyamatosan ellátja.  
 
Jelen megállapodást a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, kettő magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Rétság, 2018. szeptember 28 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 

Hegedűs Ferenc 
       megbízó 

dr. Ruzsa László Sándorné 
            dr.Eisler Anikó 
               megbízott 

 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Rétság, 2018. ………………………. 
 
…………………………………………… 
              pénzügyi ellenjegyző 
 



 
 
 
 
                                                          NYILATKOZAT  
 
 
 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. szeptember 28. naptól kezdődően, határozatlan időre 
biztosítja Rétság Város Önkormányzatának a Rétság, Laktanya út 5. szám alatt levő Járóbeteg 
Szakellátó Központ épületében található bőrgyógyászati rendelő használatát havonta egy 
alkalommal, pénteki napokon 13.30 – 16.30-ig, az Önkormányzat által a rétsági lakosok 
számára szervezett és finanszírozott bőrgyógyászati daganatszűrés céljából. 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 28. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Nábelek Anna 
                                                                                            ügyvezető igazgató 


